
Uchwala Nr XII/69/04
Rady Gminy Regnów
z dnia 24 marca 2004roku

w sprawIe: ustalenia wysokosci stawek opiat za zajecie pasa drogowego dróg
gminnych na cele niezwiazane z budowa, przebudowa, remontem,
utrzymaniem i ochrona dróg.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15, artAOust. l i artA2 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzadzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z 2002r. nr 23,
poz. 220, nr 62 poz.558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, nr 214 poz.1806, z 2003 nr
80, poz.717 i nr 162 poz. 1568) oraz artAO ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o
drogachpublicznych (Dz. U. z 2000roku nr 71, poz. 838, i nr 86, poz. 958, z 2001r.nr
125, poz. 1371, z 2002r. nr 25, poz. 253, nr 41, poz. 365, nr 62, poz. 554, nr 74, poz.676,
nr 89, poz. 804, nr 113, poz. 984 i nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. nr 80, poz. 717 i 721,
nr 200, poz. 1953 ) Rada Gminy Regnów uchwala, co nastepuje:

§ l. Ustala sie stawki oplat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych, wyszczególnione
w zalaczniku nr l do niniejszej uchwaly,

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Regnów.

§ 3. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Lódzkiego
i wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.
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Zalacznik nr 1 do Uchwaly
Nr XII/69/04r.
Rady Gminy Regnów
z dnia 24 marca 2004 r.

Stawki oplat za zajecie pasa drogowego dróg gminnych w celach nie zwiazanych z budowa,
przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochrona dróg dotyczace:

1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
2. umieszczania w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych

potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3. umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiazanych potrzebami

zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4. zajecia pasa drogowego na prawach wylacznosci w celach innych niz wymienione w pkt 1 - 3,

1.
Oplate za zajecie pasa drogowego w celu, o którym mowa w
pkt. 1 i pkt. 4 ustala sie jako iloczyn liczby metrów kwadratowych
zajetejpowierzchnipasa drogowego,stawkioplatyza zajecie 1 m 2

drogowego i liczby dnia zajmowanego pasa drogowego,
Stawki oplat:
-za zajecie jezdni do 20% jej szerokosci,
-za zajecie jezdni od 20 - 50 % jej szerokosci,
-za zajecie jezdni od 50 - 100%jej szerokosci,
- za zajecie poboczy, chodników, zatok postojowych l

autobusowych, rowów przydroznych, za rowem pasów
wchodzacych w sklad pasa drogowego,

Oplaty, o których mowa wyzej pobiera sie równiez za
niewymagajace zezwolenia zajecie pasa drogowego w razie awarii
urzadzen nie zwiazanych z obsluga ruchu drogowego,
Oplate za zajecie pasa drogowego w celach, o których mowa w
pkt. 2 ustala sie jako iloczyn liczby metrów kwadratowych
powierzchni pasa drogowego zajetej przez rzut poziomy urzadzenia
i rocznej stawki oplaty za zajecie 1 m2pasa drogowego.
Stawki oplat:
- poza terenem zabudowanym,
- w terenie zabudowanym,
-na obiekcie mostowym,
Oplaty za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen infrastruktury
technicznej zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych
beda uiszczane kazdego roku przez wlascicieli tych urzadzen,
Oplate za zajecie pasa drogowego w celu, o którym mowa w pkt 3
ustala sie jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni
pasa drogowego zajetej przez rzut poziomy obiektu budowlanego
handlowego lub uslugowego i stawki oplaty za zajecie 1 m2pasa
drogowego.
Stawki oplat:
- poza terenem zabudowanym,
- w terenie zabudowanym,
Za zajecie 1 m2 pasa drogowego zajetego przez rzut pOZIOmu
innych obiektów,

2.

3.

Za zajecie pasa drogowego w celu ustawienia reklamy ustala sie
jako iloczyn liczby m2 powierzchni reklamy, liczby dni
zajmowanego pasa drogowego i stawki oplaty,

--- - ----

Nie moga przekroczyc
10zl za 1 dzien. .
zajmowania pasa
drogowego

1,00 zl
1,50 zl
2,00 zl
0,50 zl

Nie moze przekroczyc
200 zl

3,00 zl
4,00 zl
50,00 zl

0,50 zl
0,60 zl

0,30 zl

1,00 zl
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